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Ontwerp en Inrichting

>

Plantenpark  
Verstappen prikkelt 
met plantcombinaties 
Teler en hovenier Mark Verstappen besloot het roer volledig om 
te gooien toen hij vijf jaar geleden de kwekerij van zijn vader 
overnam. Niet alleen het sortiment heesters en bomen is volle-
dig veranderd ook de kwekerij heeft een nieuwe jas gekregen, 
het is een tuincentrum geworden compleet met showpark  
waarin een uitgebreide reeks vaste planten, heesters en bomen 
worden getoond.

Tekst Miranda Vrolijk I Beeld Frank Stegers

Links: Mark Verstappen, 
www.plantencentrumverstappen.nl
Rechts: Frank Stegers,
www.frankstegers.nl

Mark Verstappen (30) nam in 2009 
het stokje van zijn vader over. Die 

had in de afgelopen veertig jaar heesters 
en bomen geteeld op 2,2 ha in Someren. 
Verstappen junior besloot dat de kweke-
rij op de schop moest. Het moest anders, 
moderner. Hij besloot om van de kweke-
rij een plantencentrum te maken waar 
de klant zelf zijn planten kon halen.

Maar hoe die klant – de gewone con-
sument maar ook de hovenier – op zijn 
bedrijf te krijgen? Hoe hen op ideeën te 
brengen, te inspireren en de schoonheid 
van de plant in combinatie met andere 
planten te laten zien? „Een schoonheid 
die niet te zien is als een plant in een 
pot in een veld vol soortgenoten staat.’’ 
Een showtuin moest er komen, besloot 
Verstappen. „De klant moet geprikkeld 
worden.’’ Daarvoor nam hij zijn vriend 
Frank Stegers (51) in de arm. Die runt 

in Helmond zijn tuinontwerpbureau en 
nam de opdracht gretig aan. „1.600 m2 
inrichten met zo veel mogelijk verschil-
lende soorten planten, ik voelde me als 
een kind in een snoepwinkel.’’ „En dan 
niet de uitgekauwde soorten’’, vult Ver-
stappen aan. „Aan de andere kant mogen 
de planten ook weer niet al te zeldzaam 
zijn.’’ Maar hierbij heeft Verstappen als 
voordeel dat hij sommige zeldzame 
soorten zelf kweekt, de zevenzonenboom 
Heptacodium miconioides bijvoorbeeld.

Wat als eerste aan de showtuin opvalt, 
is de grote hoeveelheid bijzondere bomen 
die in de tuin staat, zowel meerstammi-
gen als gewone solitairen. Verstappen, die 
zijn kwekerij combineert met een baan 
als hovenier bij Fons Linders in Nuenen, 
is dan ook een echte bomenman. Daarom 
staan er zo’n veertig stuks in de show-
tuin. Nagenoeg allemaal geschikt voor de 

kleine tuin. „De combinaties moeten één 
op één kunnen worden toegepast bij de 
particulier thuis, en omdat de gemid-
delde tuin in Nederland niet groot is zijn 
hier alleen maar bomen van de tweede 
en derde grootte gebruikt’’, zegt Verstap-
pen. Er staan vooral veel bijzondere  
Magnolia-soorten, „speciaal voor de 
vroege voorjaarsbeleving’’, verklaart hij. 
Magnolia tripetala bijvoorbeeld, opvallend 
vanwege de reusachtig grote bladeren, 
of Magnolia ’Daybreak’, een zuilvormige 
Magnolia en Magnolia ’Black Tulip’, die 
met opvallend donkere bloemen bloeit. 

Andere in het oog springende bomen 
zijn Parottia persica ’Bella’, Koelreuteria pa-
niculata ’Coral Sun’, waarvan het blad in 
het voorjaar koraalroze uitloopt, Stewartia 
pseudocamellia ’Koreana’ en Acer griseum. 
Kalopanax septemlobus valt op in de winter 
vanwege de stam die bezaaid is met 

De muren die voor een coulissenwerking 
in de tuin zorgen, worden ook gebruikt 
om leivormen en klimplanten te tonen. 
Zoals deze leipeer (geheel links) met rode 
vruchten, aan de andere kant groeit wilde 
wingerd. Op de voorgrond een formele 
beplanting met onder meer Geranium 
wlassovianum, Kalimeris incisa ’Madiva’ en 
Aruncus ’Horatio’, en Ilex crenata ’Stokes’ 
in haagvorm gesnoeid. Aan de overkant 
onder meer verschillende rode Acer en 
Magnolia tegen een achtergrond van Phyl-
lostachys aureosulcata ’Aureocaulis’ (foto 
boven).

Het hoofdpad doorsnijdt de showtuin 
diagonaal (foto links).
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stekels. Rhus typhina ’Bailtiger’ (TIGER 
EYES) heeft goudgelig blad en een mooie 
herfstverkleuring. Daarnaast is er zowel 
een dwergvorm als een dakvorm van 
Ginkgo aangeplant, respectievelijk Ginkgo 
biloba ’Jesophat’ en Ginkgo biloba ’Hori-
zontalis’. Ook groeien er de coniferen 
Sequoia sempervirens ’Loma Prieta Spike’, 
Sequoiadendron giganteum ’Compactum’ 
en Sequoiadendron giganteum ’Pendulum’, 
die door Verstappen zelf gekweekt wordt. 
En de al eerder genoemde Heptacodium 
miconioides, de zogenoemde zevenzonen-
boom, die in augustus, september met 
witte bloemen op rode steeltjes bloeit en 
een afbladderende geelwitte stam heeft. 

Thema, kleur en plantwijze 
De 1.600 m2 grote showtuin die tussen 
het woonhuis langs de Kerkendijk en de 
foliekas achter op het perceel ligt, is door 
Stegers ingedeeld in verschillende tuin-
delen. Die hebben elk een eigen thema, 
kleur of beplantingswijze gekregen. Zo 
heb je een bostuin, een cottagegarden en 

een rotstuin. Daarnaast is een vak met 
een overwegend paarsblauw-bloeiende 
beplanting en een grijswit vak. Ook de 
manier waarop de planten zijn gerang-
schikt verschilt, er is een strook met  
matrixbeplanting, waarin vaste planten 
en grassen onregelmatig repeteren.  
Molinia caerulea ’Poul Petersen’ is als  
basis gebruikt met daarin accenten van 
Geranium sanguineum ’Max Frei’, Anemone 
hybr. ’Pamina’ en Echinacea purpurea  
’JS Dark Pink Prairie’.

Daarnaast zijn er stukken met planten 
in groepen, op een formele en op infor-
mele manier gerankschikt. Bovendien 
heeft Stegers het in Duitsland succes-
volle vasteplantenmengsel ’Silbersom-
mer’ aangeplant. Ook is er een deel met 
daarin losgroeiende heesters, die in de 
rest van de tuin vooral als solitair of haag 
zijn toegepast. „Ik wilde laten zien wat je 
allemaal met planten kunt doen.’’

De hoofdas in de tuin wordt gevormd 
door een diagonaal pad dat van de entree 
naar de foliekas achter in de kweke-
rij loopt. Een slingerend pad vormt de 

secundaire routing die meermaals de 
hoofdas snijdt. „Zo kun je alle thema- 
gebieden bekijken, maar dat hoeft niet, 
je kunt bijvoorbeeld als hovenier ook 
direct met je klanten naar het deel lopen 
dat je hen graag wilt laten zien.’’ Ook zijn 
er doorsteekjes naar het containerveld 
naast de tuin. „Zodat klanten daar direct 
de planten kunnen uitzoeken die ze in 
de tuin hebben gezien’’, legt Stegers uit. 
Vier muren, twee rode en groene zorgen 
voor een coulissenwerking in de tuin, het 
maakt nieuwsgierig naar wat er achterin 
te vinden is. „Je hebt bouwwerken in 
de tuin nodig, met alléén maar planten 
wordt het een grote brij’’, aldus Stegers.

In het seizoen zijn alle soorten die in 
de tuin staan – ook de vaste planten en 
bollen – te krijgen bij Plantencentrum 
Verstappen. Een deel kweekt hij zelf; de 
rest koopt hij in. Het centrum is nu een 
jaar open en dat bevalt goed. „Mensen 
hebben het nodig om op ideeën gebracht 
te worden.’’

Plantencentrum Verstappen 

Locatie Someren
Grootte 2,2 ha waarvan 1,2 ha vollegrondskwekerij,  
1.600 m2 showtuin en de rest bestaat uit container- 
velden
Showtuin aangelegd in 2013
Bomen geplant in 2010/2011
Ontwerp Frank Stegers
Aanleg en onderhoud Mark Verstappen
Openingstijden op zaterdag en op afspraak
Bomen veertig stuks, zowel meerstammigen als  
gewone solitairen
Heesters als solitair toegepast in de gehele show-
tuin. Daarnaast is er een apart heestervak aangelegd 
waarin verschillende losse vormen zijn gecombi-
neerd. Er groeien onder meer Physocarpus opulifolius 
’Diabolo’, Buddleja davidii ’Santana of Border Beauty’, 
Ceratostigma willmottianum ’Forest Blue’, Genista  
hispanica en Perovskia atriplicifolia ’Lacey Blue’
Vaste planten zowel in groepen, mengbeplanting,  
matrixbeplanting en als onderbeplanting toegepast. 
Bollen in verschillende tuindelen toegepast. Onder meer 
Narcissus ’Carlton’ en Hyacinthoides non-scripta in de 
matrixbeplanting en Tulipa praestans ’Fuselier’, en Allium 
spaerocephalon in het mengsel Silbersommer.

Sommige combinaties leverden onverwacht verrassend mooie effecten op volgens Stegers. Zoals hier de Cornus controversa ’Variegata’  
in combinatie met Nepeta sibirica ’Souvenir d’ André Choudron’, Anaphalis triplinervis, Sesleria autumnalis, Agastache ’Black Adder’.  
Op de voorgrond Artemisia ludoviciana ’Silver Queen’ met Echinacea purpurea ’Tiki Torch’. Op de achtergrond Magnolia ’Galaxy Sunsation’.

Achterin is een prairiebeplanting aangeplant. 
Zo groeit er onder meer Pennisetum alope-
curoides ’Cassian’, Monarda ’Prairienacht’, 
Artemisia lactiflora ’Elfenbein’ en Rudbeckia 
fulgida ’Goldsturm’. Op de achtergrond de 
Heptacodium miconioides.

Het overwegend paars-, blauw- en rozebloeiende 
deel. Nepeta subsessilis ’Laufen’, Salvia nemerosa 
’Pink Friesland’ en ’Blauhügel’ zijn in groepen 
aangeplant. Op de achtergrond de dak-Ginkgo.

Het Silbersommer-mengsel met onder meer  
Achillea ’Coronation Gold’, Allium spaerocephalon, 
Scabiosa columbaria ’Butterfly Blue’, Anaphalis 
triplinervis ’Silberregen’. Op de achtergrond de 
afbladderende stammen van Acer griseum.Kijk voor extra foto’s en winterbeeld op 
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